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zaopa rzelllU " I i zbiorowym odprowadzaniu scieków (t. j. Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858 zt:>V'CJ't V
pózno zmianami), oraz § 16 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawic
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. '/
20 IOl' Nr 72, poz. 466) Pat'istwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie po rozpatrzcniu
danych zawartych w protokolach poboru próbek wody nr jak nizej:

oraz uzyskanych sprawozdall z badat'i, dokonal oceny pobranych próbek wody i na podstawie
uzyskanych wyników
STWIERDZA:

1. Przydatnosc wody do spozycia przez ludzi z wodociagu TBS "Prawobrzeze".
2. Zgodnosc charakterystyki metod badawczych parametrów z wymaganiami

okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 1'.W sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr. 61, poz. 417,
zm. Dz. U. z 20l0rNr 72).

UZASADNIEN IE:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w ramach sprawowanego
nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody pobral 1 próbke wody z punktu kontrolnego z sieci u
odbiorcy.

Wykonano badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne próbki wody w ramach
monitoringu kontrolnego. W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbe bakterii grupy coli w
100 mI wody oraz liczbe bakterii Escherichia coli w 100 mI wody.

W zakresie fizykochemii oznaczono: metnosc, barwe, zapach, przewodnosc wlasciwa
odczyn, amonowy jon, azotyny, zelazo, chlor wolny.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, na podstawie uzyskanych
wyników badan, stwierdza przydatnosc wody do spozycia przez ludzi z wodociagu TBS
"Prawobrzeze" Sp. z o. o.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

W~~~q~fE
drn. med.'Etz'b~Pakulsko

specjalista epidemiolog
OTRZYMUJE

(1) Prezydent Miasta Szczecin, Plac Armii Kraiowc.i i ,71-455 SZC7eein
2. TSS Prawoorzeze ul. Batalionów Chlopskich 61h)O-893 Szczecin
3. a/a

DO WIADOMOSCI:

I. Micszkancy - strona internetowa PSSE Szczecin
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